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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 27. 05. 2020 od 19:00 hodin
Přítomno pět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Lukáš Krejčíř
Host: prap. Pavel Šafář-zástupce Sportovního klubu policie Ústí nad Orlicí
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE ÚSTÍ NAD ORLICÍ Z. S.,
ŽÁDOST O DOTACI Č. J. 108/2020
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o dotaci z rozpočtu obce Česká Rybná
na rok 2020. Starosta navrhl poskytnout dar ve výši 3000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout
ﬁnanční dar ve výši 3 000,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 289/2020 bylo schváleno
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
ZA ROK 2019 ZŠ ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 252/2020
Starosta obce seznámil ZO se závěrkou příspěvkové organizace ZŠ Česká
Rybná k 31. 12. 2019 a převodem zisku z hospodaření r. 2019 ve výši 79.548,
14 Kč do rezervního fondu ZŠ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2019 a dosažený
hospodářský výsledek k 31.12.2019 - zisk ve výši 79.548,14 Kč přidělit
do rezervního fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 290/2020 bylo schváleno
ZAČLENĚNÍ OBCE DO ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS ORLICKO
PRO OBDOBÍ 20212027 Č. J. 177/2020
Starosta obce seznámil ZO s tím, že obec je do územní působnosti MAS ORLICKO začleněna od roku 2007. Začlenění obce je podmínkou, aby mohla
obec, podnikatelé a neziskové organizace, které mají sídlo nebo působí na území obce čerpat ﬁnanční prostředky z projektů realizovaných na území MAS
ORLICKO. Je potřeba, aby bylo schváleno začlenění obce do MAS na období
2021-2027, tím se obec zaváže setrvat v působnosti MAS ORLICKO minimálČeskorybenský Zpravodaj - 3/2020
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ně na období 2021-2027. Žádné další závazky nebo povinnosti v souladu se
stanovami organizace pro obec neplynou. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zařazení
správního území obce Česká Rybná do území působnosti MAS ORLICKO
z. s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS ORLICKO na období 2021-2027.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se Myšák
Usnesení č. 291/2020 bylo schváleno.
ŽÁDOST O PODPORU PROVOZU LINKY BEZPEČÍ, Z. S., Č. J. 251/2020
Starosta obce seznámil OZ s žádostí o podporu provozu Linky bezpečí, z. s..
Žádost o příspěvek ve výši 3000,-Kč. Starosta navrhl žádost neschválit. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná neschvaluje žádost
o podporu provozu Linky bezpečí.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se Kalousek
Usnesení č. 292/2020 bylo schváleno.
JAST S.R.O., DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  CENOVÁ NABÍDKA Č. J. 257/2020
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Jast s.r.o. na dopravní
značení. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od j. Jast s.r.o. na dopravní značení za 17 675,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 293/2020 bylo schváleno
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z NEJNIŽŠÍHO POČTU ŽÁKŮ
Starosta obce seznámil ZO se žádostí Základní školy Česká Rybná, okres Ústí
nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na školní rok
2020/2021. Počet žáků bude snížen na 22. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná tuto výjimku schvaluje
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) na školní
rok 2020/2021.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 294/2020 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení
rozpočtové změny č. 1 (ﬁnanční příspěvek na lesní hospodářství 8 688,-Kč
a 3 195,-Kč, dotace na VPP 33 600,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 295/2020 bylo schváleno
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 2
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 2 v rámci rozpočtu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 296/2020 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 27. 05. 2020
 KrÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ﬁnanční
příspěvek pro obec ve výši 8 688,-Kč. Z programu: Zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. č. j. 253/2020
 KrÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ﬁnanční příspěvek pro obec ve výši 3195,-Kč. Z programu: Obnova, zajištění
a výchova lesních porostů do 40 let věku. č. j. 241/2020
 ZO ČSOP Polabí, Odborný posudek-Monitoring výskytu chráněných obratlovců před zahájením stavebních prací-projekt „Stavební úpravy, přístavba
a nástavba kulturního domu č. p. 120 v obci Česká Rybná č. j. 246/2020
 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn.
 V-670/2020-611, potvrzení o zániku zástavního práva na nemovitost Česká
Rybná č. p. 120 v katastrálním území Česká Rybná u Žamberka č. j. 126/2020.
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyjádření žalobce k dovolání žalovaného 1 č. j. 180/2020 (márnice).
 Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná, protokol o zkoušce č. 17134/2020
pitná voda.
 KrÚ Pardubického kraje, odbor ﬁnanční – Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Hejnice – Česká Rybná. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko „D.2 IO 01- Čistírna odpadních vod, venkovní kanalizace“ č. j. 143/2020
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020
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 AMA, s.r.o., žádost o poskytnutí informací č.j. 146/2020
 KrÚ Pardubického kraje odbor sociálních věcí, žádost o spolupráci při sběru dat o počtu opatrovanců veřejných opatrovníků č. j. 161/2020.
 MZE, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, opatření obecné povahy
č. j. 17110/2020-MZE-16212 č. j. 207/2020.
 MF, odbor 73 -procesní agendy a regulace hazardu, ověření způsobu složení kauce při vydávání povolení k umístění herního prostoru č. j. 164/2020.
 Odeslání žádosti o přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku za rok 2020. OBCR 260/2020.
 KrÚ Pardubického kraje, odbor ﬁnanční – Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 obce Česká Rybná ze dne 6. května 2020. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
 MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Rozhodnutí – souhlas „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk-Potštejn“ č. j. 256/2020.
 UÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Územní
souhlas „oplocení“ na p. p. č. 45ú3 v kat. území Česká Rybná u Žamberka
č. j. 259/2020.
 EKO-KOM, a.s.-odměna pro obec za zajištění zpětného odběru a za zajištění využití odpadů z obalů 10 569,44 Kč za období 01.01.-31.03.2020.
 ATLANT s.r.o.- odborné stanovisko na kulturní dům v obci Česká Rybná
č. j. 243/2020
 Sdružení obcí Orlicko, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku-finanční vypořádání na realizaci členských příspěvků-přeplatek
335,00Kč.
 Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí, protokol o kontrole
č. 409/20/670. Kontrolované období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020. Nedostatky nebyly zjištěny.
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná, okres Ústí
nad Orlicí ze dne 27. 02. 2020.
 Katedra politologie a evropských studií Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přihláška do 9. ročníku soutěže „O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2019“ OBCR/286/2020.
 Projektová dokumentace elektroinstalace-garáž SDH na p. p. č. 84, k. ú.
Česká Rybná.
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Lesní hospodářství-místostarosta
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 19. 06. 2020 od 19:00 hodin
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák,
Lukáš Krejčíř, Jiří Kalousek, Petr Krčmář
Omluven: Ing. Petr Krčmář-přítomen od 19:18 hodin

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Starosta obce seznámil OZ se závěrečným účtem obce Česká Rybná za rok
2019 a požádal o jeho schválení. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje celoroční
hospodaření obce Česká Rybná za rok 2019 a závěrečný účet obce –
bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 300/2020 bylo schváleno.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE ČESKÁ RYBNÁ
ZA ROK 2019
Starosta obce seznámil OZ se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok
2018. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 06. 05. 2020. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ke zprávě
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Česká Rybná za rok 2019 – bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 301/2020 bylo schváleno.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ČESKÁ RYBNÁ
K 31. 12. 2019
Starosta obce seznámil OZ se závěrkou obce Česká Rybná sestavenou
k 31. 12. 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje účetní závěrku obce Česká Rybná sestavenou k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 302/2020 bylo schváleno.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020

7

JAST S.R.O., DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 CENOVÁ NABÍDKA Č. J. 305/2020
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Jast s.r.o. na dopravní značení (zpomalovací prahy) Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou
nabídku od j. Jast s.r.o. na dopravní značení za 27 642,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 303/2020 bylo schváleno
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 3
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení
rozpočtové změny č. 3 (v rámci rozpočtu, dotace 33 600,- VPP). Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 304/2020 bylo schváleno
NÁKUP POZEMKOVÉ PARCELY
V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem jednání ve věci pozemkové parcely č. 58/2 o výměře 597 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely č. 56/2
o výměře 107 m2, zahrada, dle geometrického plánu číslo 332-6/2020.
Dohodnutá cena za pozemky 24 570,-Kč (35,-Kč/m2). Starosta požádal
ZO o vyjádření se k této ceně, případně schválení kupní ceny za uvedené
pozemky. Kupní cena ve výši 24 570,-Kč byla schválena bez připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup p. p. č.
58/2 o výměře 597 m2, ostatní plocha a nákup p. p. č. 56/2 o výměře 107
m2, zahrada v KÚ obce Česká Rybná za cenu 24 570,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 305/2020 bylo schváleno
Ing. Petr Krčmář-přítomen
PRODEJ ČÁSTI P. P. Č. 57
V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 321/2020
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o prodeji části obecního pozemku
č. p. p. 57 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
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Starosta obce navrhl vyhlásit záměr na prodej části p. p. č. 57 – ostatní
plocha jiná plocha v obci a k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce
vyhlásit záměr-prodat nemovitost z majetku obce – část p. p. č. 57(cca 30
m2) ostatní plocha, jiná plocha v obci a katastrálního území Česká Rybná
u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 306/2020 bylo schváleno.
SH ČMSSDH ČESKÁ RYBNÁŽÁDOST
O VÝPŮJČKU POHOSTINSTVÍ „BOSENKA“ Č. J. 320/2020.
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č.
p. 120 (pohostinství Bosenka) č.j. 320/2020. Starosta obce navrhl vypůjčit
nebytový prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje SH ČMS-SDH Česká Rybná od 03. 07. 2020 do 07. 07. 2020 výpůjčku nebytového
prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka),
za úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 307/2020 bylo schváleno.
ZO ukládá:
 kronikářce Mgr. Marii Šulckové donést na příští zasedání ZO kroniku
obce
 předsedům kontrolního a finančního výboru provést kontrolu do 31.
07. 2020
OZ bere na vědomí
 Stav finančního účtu k 19. 06. 2020
 MÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, Veřejná vyhláška-opatření
obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. j. 322/2020
 KrÚ Pardubického kraje, schválená dotace z Programu obnovy venkova na rok 2020- dotační titul 1-5, Česká Rybná 80 000,-Kč (oprava
místní komunikace)
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020
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 dotační titul 9, Česká Rybná 50 000,-Kč (podpora místní prodejny)
 Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná, zasedání 24. 06. 2020
od 19:30 v Hejnicích v kanceláři Oú.
 EKO-KOM, a.s.-odměna pro obec za zajištění zpětného odběru a za zajištění využití odpadů z obalů za rok 2019 celkem 48 633,50 Kč.
 HZS Pardubického kraje, žádost o vrácení elektronických palubních
zařízení Premid č. j. 299/2020.
 Elektrokomplet Hermann s.r.o., uhrazení faktury-veřejné osvětlení, smlouva o dílo č. 2/2020. Dne 22. 06. 2020 bude uhrazeno
270 963,00 Kč.
 Pozvánka na 3. jednání sboru zástupců KoPÚ Česká Rybná u Žamberka č.j. 311/2020.
 Sdružení obcí Orlicko, Závěrečný účet 2019.
 Sdružení obcí Orlicko, zápis Správní rada č. 2 ze dne 2. 6. 2020 Čenkovice.
 Podání žádosti o prodloužení dohody: UOA-V-9/2020, pomocný dělník na VPP.
 Mú Žamberk, zápis z mimořádného jednání Bezpečnostní rady obce
s rozšířenou působností Žamberk č. 5.
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Lesní hospodářství-místostarosta
Josef Vencl – starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Druhé pololetí školního roku výrazně poznamenala situace způsobená pandemií COVID-19. Nařízením vlády byla zakázána osobní přítomnost žáků
ve škole a vzdělávání se přesunulo do jejich domovů. Nástrojem distančního
vzdělávání bylo zadávání úloh prostřednictvím e- mailů, jejich kontrola a hodnocení a v případě zájmu a možností rodin i on-line výuka 3. – 5. ročníku. Žáci
tak museli oželet množství akcí, které konec školního roku doprovází, školním
výletem počínaje přes účast v soutěžích, na exkurzích, vzdělávacích programech či pracovních dílnách až po různá sportovní klání.
Bohužel i plánovanou a domluvenou exkurzi k panu Junkovi a jeho včelám
s opékáním vuřtů nám sice nepřekazil koronavirus, ale velice nepříznivé počasí, kdy v pondělí 29. června intenzívně pršelo.
Při slavnostním zakončení školního roku předal starosta obce ocenění nejlepším žákům školy. V potaz byly brány nejenom výsledky školní práce tzn.
známky, ale i činnost žáků v kroužcích a v místních organizacích, jejich aktivita, ochota spolupracovat a v neposlední řadě chování.
Oceněni byli:

Vítek Krátký
Emílie Šalomounová
Adéla Doskočilová
Kačka Prachařová

Honzík Myšák
Matouš Valach
AnežkaHonskusová
Soﬁe Vítková

Bližší informace o činnosti školy včetně fotograﬁí najdete na našich webových
stránkách.
Doba dovolila našim žákům vrátit se zpět do školních lavic. Chtěla bych touto
cestou poděkovat rodičům za spolupráci při domácím vzdělávání dětí v době
zrušené prezenční výuky. Vážení rodiče, až na výjimky, oceňuji váš zájem o domácí školu a snahu, úsilí a čas, které jste věnovali dětem při plnění úloh domácího učení. Po rozvolnění mimořádného opatření se do školy vrátila téměř
většina žáků, poslední měsíc tedy probíhala standartní plnohodnotná výuka.
Děkuji také paní Marušce Konečné za pomoc při úpravě záhonu před školu
a za dodání rostlin k osázení a panu R. Košťálovi za postřiky a ošetření růží.
Přeji našim žákům i jejich rodičům krásné a zasloužené prázdniny!
Mgr. Marta Košťálová ředitelka
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020

11

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
Činnost místních hasičů ve druhém čtvrtletí poznamenala epidemie. Vláda
vydala plošné nařízení a proto plánované akce místní hasiči nemohli uskutečnit. Nemohlo proběhnout okrskové námětové cvičení. Rovněž akce, kde
byl omezen počet osob na jednom místě. Nekonalo se ani okrskové cvičení
1.kolo požárního sportu. Snad třetí čtvrtletí bude bez omezení a činnosti sboru vstoupí do běžného stavu. Jediné, co se nám podařilo před opatřeními, byl
sběr železného šrotu, což přineslo nějaké koruny do pokladny na podporu činnosti. Výbor děkuje všem, kteří přebytečné staré železo nabídli hasičům
Za SDH Jiří Malý

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA VYJÍŽDĚLA
Propršený červen se projevil 18. června, kdy se odpoledne spustil prudký liják
a voda nestačila vsakovat a hrnula se po povrchu, tím se zvedla hladina potoku. Voda sebou brala vše, co jí na březích stálo v cestě. Vodoteč byla monitorována. Jednotka čerpala vodu v provozovně Pila Česká Rybná, uklízela bahno
a proplachovala kanál.

BLAHOPŘEJEME
Kalousek Jaroslav - 50let
Vencl Josef - 65let
Dostál Jan - 65let
Bartošová Zdenka - 70let
Hodně zdraví a přízně hasičům přeje výbor SDH.

Z řad místních bratrů hasičů navždy odešel 24. červnaa 2020
ve věku 82let
Karel Javůrek.
Čest jeho památce.
Za SDH Jiří Malý
12
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
Tak jako ustal veškerý společenský život a aktivity v rámci republiky, i naše
činnost nebyla výjimkou. Postupně byly zrušeny všechny závody jednotlivců,
okresní, krajská a celorepubliková postupová kola. V podstatě je celý ročník
2019-2020 anulován a nezná své vítěze a ani poražené.
Všechny první aktivity byly venkovní. Mladší se scházeli na hřišti u školy
a hráli hry. Starší žáci se chopili brigád. Uklidili vybavení v sušáku do nových
regálů a vybírali šutry z hlíny na hřišti u koupaliště, aby se vylepšily podmínky
pro zasetí trávy.
Na konci června došlo také na oblíbený požární útok s vodou. A v neposlední řadě na sběr papíru. V sobotu 19. června jsme v nejvíce deštivém víkendu
sbírali starý papír. Výkupní cena není sice v takové výši jako v minulosti, ale
i přesto jsme odevzdali 1.670 kg a vydělali si i stejnou částku peněz.
Poslední středu v měsíci červnu jsme se staršími žáky vyrazili na cyklovýlet.
Ani tentokrát nám počasí příliš nepřálo, hodinu jsme zůstali schovaní v lese
v Sopotnici na Humparku. Dojeli jsme až k loveckému zámečku mezi Polomí
a Malou Skrovnicí. Z Polomy jsme se opět stočili k Sopotnici a už mířili zpět
do Rybné. Pravda, bahno po předešlých deštích jsme měli nejen na kolách.
Někteří jedinci skoro závodili, kdo je víc zašpiněný. Ale všichni jsme si těch
20 km užili.
Odpoledne jsme měli před sebou ještě veliký úkol. Připravit pro mladší kamarády stopovanou, schovat jim na závěr dárek a na hřišti s nimi zahrát hry
a opéct buřty. Zvládli jsme vše dobře, mladší hasiči si poslední hasičák užili.
Jako překvapení dostali nové dresy a s úsměvem a přáním krásných prázdnin
jsme se o půl osmé loučili.
Jen v těchto několika řádcích je čtvrt roku naší (ne)činnosti, ale o to víc a s větší chutí se do aktivit pustíme hned po prázdninách, kdy začne znovu příprava
na podzimní kolo hry Plamen a další sezónu běhu jednotlivců v 60 a 100 m.
O prázdninách nás ještě čeká letní tábor, který již tradičně bude na louce
u Matyášovy tůně. Ale také odpočinek a jiná než hasičská dobrodružství.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!

Za vedoucí MH SDH Česká Rybná
Lucie Leuchterová
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VELKÁ CENA ÚSTECKOORLICKA
Rušení závodů na celostátní úrovni se nevyhnulo i regionálním ligám. A tak se
stalo, že i v našem okrese došlo ke zrušení letošního ročníku. Okolní sbory však
své pohárové soutěže pořádají, takže je kde zkoušet a pilovat požární útok.
V sobotu 26. června vyrazilo družstvo mužů do Černovíru, kde se již tradičně
běhá na nástřikové terče. První závod ukázal, že i přes zádrhel na koši dokázali
kluci ukázat, že umí. Odvezli si totiž ocenění za druhou příčku! A je třeba říct,
že za svými zády nechaly zkušená družstva jako Letohrad Kunčice nebo Lanšperk. Tak ať se daří i nadále!

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
BRIGÁDA V OBECNÍM LESE
Obětaví sokolíci vyčistili vysázený obecní les za bývalým lomem pod Hůrkami. Akce se uskutečnila 4x a vypukla již v minulém roce.
Termíny brigád byly 20.4. a 20.10. 2019, dále 9. a 17.5. 2020. Bylo odpracováno
cca 132 brigádnických hodin.
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Zde je seznam zúčastněných pracovníků:
Radek Myšák (účast 4x), Martin Myšák (4x), Josef Vencl (3x), Vít Barvínek
(2x), Tomáš Dytrt st. (2x), Tomáš Dytrt ml. (2x), Vojta Šulcek (2x), Ivan Prchal
(2x), Jirka Kalousek st. (2x), Ondra Chaloupka (2x), Petr Dastych (2x), Anička
Luhová (1x), Egon Vyšohlíd (1x), Pavel Dvonč (1x), Jitka Dytrtová (1x), Michal
Felcman (1x), Jirka Kalousek ml. (1x).
Všem výše zmíněným děkujeme za jejich čas a aktivní přístup. Za vydělané
peníze bude zakoupeno něco užitečného pro činnost TJ Sokol Česká Rybná.

FOTBALY A NOHEJBALY
Opět jsme začali trénovat fotbal a nohejbal. Pro zájemce i nadále platí, že se
mohou kdykoliv přidat. Termíny jsou:
nohejbal: středa od 17.00 h na fotbalovém hřišti v České Rybné (kontakt Martin Myšák)
fotbal: neděle od 18.30 h na umělém hřišti v Českých Libchavách (kontakt
Michal Felcman)
Z důvodů všem známým nemohl být odehrán pouťový fotbal ženatí x svobodní, čas na trénink je do 18. října, kdy by se mělo utkání odehrát.
Ze stejných důvodů nebyl uskutečněn Pochod kolem Bosny, je naplánovaná
náhradní podzimní procházka. O termínu budete včas informováni.
Za TJ Sokol Martin Myšák

CVIČENÍ ŽEN
I přes prázdniny bude probíhat cvičení pro ženy a dívky. Scházíme se každé
pondělí od 19:00 h do 20:00 h v obecním sálu v České Rybné. Přidat se můžete
kdykoliv.

CVIČENÍ DĚTÍ
Od září začne opět sportovní kroužek POHYBOVKY pro děti od 6 do 11 let (I.
stupeň ZŠ) a předškoláky. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 15:30 h do
17:00 h v obecním sálu v České Rybné, za příznivého počasí i venku na hřišti.
Za TJ Sokol
Dominika Chaloupková Krátká
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
29.8. Loučení s létem
od 15:00 h v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol v České Rybné.
Program: zápas v nohejbale, hry pro děti, reprodukovaná hudba, od 17:00 h grilovaná kuřata. (Kuřata si můžete objednávat u Jiřího Kalouska st. - tel. 605 879 209).
Stanování na hřišti – na přelomu prázdnin plánujeme pro dospělé a děti stanování na hřišti. Přesný termín zveřejníme na vývěsce TJ Sokol (naproti obchodu).

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
Prvním červnem jsme začali dohánět blahopřání s návštěvou jubilantů, kteří
své narozeniny slavili v době od prvního dubna do konce května. Důvody, které
nás k tomu vedly, jsem uváděl minulém čísle zpravodaje. Děkuji za pochopení.
DUBEN
Drahomír Dostál - 70let
Marie Sedláčková - 60let
Věnceslava Páralová - 65let
Josef Vencl - 65let
Milan Nejedlík - 60let

KVĚTEN:
Jan Dostál - 65let
ČERVEN:
Zdenka Bartošová - 70let
Leon Mandys - 65let

Přijměte od členů SPOZ přání stálého zdraví a rodinné pohody.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Tradičně v posledních létech navštěvovali členové SPOZ zakončení školního
roku v naší škole, kde předávali malé dárky pro žáky pátého ročníku, kteří přecházejí na školy druhého stupně. Letos se tato tradice uskutečnila prostřednictvím paní učitelek, které dárky předaly. Do Žamberka odházejí dvě žákyně.

VZPOMÍNÁME
Z kruhu svých blízkých a z řad spoluobčanů navždy odešli:
8. dubna 2020 paní Jaroslava Ježková ve věku nedožitých 90let
24. června 2020 pan Karel Javůrek ve věku 82let
Zarmouceným rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
16
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Za SPOZ Jiří Malý

VZPOMÍNKA
Dne 15. 5. 2020
uplynulo 15 let od úmrtí Jiřího KALOUSKA
Stále vzpomínáme
- manželka a děti s rodinami

ZAJÍMAVÉ INFORMACE
ODSTRAŇOVÁNÍ ETERNITU ZE STAVEB
Odstraňování eternitu ze staveb Eternit je stavební materiál, který byl v minulosti na stavbách běžně využíván především jako střešní
krytina. Vzhledem k tomu, že eternit obsahuje
azbest, který je silně karcinogenní látkou, je
nakládání s tímto materiálem regulováno zákonem. Upozorňujeme proto vlastníky staveb,
že odstraňování eternitu ze staveb je možné
provádět pouze na základě předchozího povolení stavebního úřadu, kterým je
souhlas s odstraněním stavby nebo rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Podle ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu
záměr odstranit stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení odstranění stavby se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný na webových stránkách města
Žamberk a je k němu nutné doložit dokumentaci bouracích prací dle přílohy č.
15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dokumentace nemusí být
vypracována autorizovanou osobou) a dále závazná stanoviska dotčených orgánů
- Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad
Orlicí a Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství,
orgánu v oblasti nakládání s odpady, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk.
Tyto dotčené orgány stanoví podmínky, za jakých je možné provést odstranění
a následnou likvidaci eternitu jako nebezpečného odpadu. Dodržováním platných předpisů při manipulaci s eternitem chráníme nejen životní prostředí, ale
především vlastní zdraví. Neoprávněné odstranění stavby (stavbou se rozumí i její
část) obsahující azbest je navíc přestupkem podle ustanovení § 178 odst. 1 písm. l)
stavebního zákona, za který může být udělena pokuta do 200 000,- Kč. .
Roman Šťovíček, Městský úřad Žamberk – stavební úřad
Českorybenský Zpravodaj - 3/2020
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Z ČINNOSTI
MH SDH
ČESKÁ
RYBNÁ
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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